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Začal sa školský rok 2013/2014

K letu v Senci patrí aj medzinárodný 
Festival ľudových remesiel. S Veľkým 
letným karnevalom a Seneckým le-
tom tvorí „veľkú trojku“ tradičných 
letných podujatí. Centrum Senca 
zaplnili 10. a 11. augusta stánky 135 
majstrov 30 remesiel zo Slovenska, 
Čiech, Maďarska, Poľska a Bulhar-
ska. Usporiadateľovi festivalu, Ob-
čianskemu združeniu Tradičné ľu-
dové umelecké remeslá, poskytlo 
Mesto Senec svoje priestory a pomoc 
pracovníkov Správy cestovného ru-
chu a Mestského kultúrneho stredis-
ka. „Snažíme sa vytvoriť podmienky 
pre pokojné vnímanie krásy ľudových 
umeleckých remesiel,“ povedal Miloš 
Kunkel, predseda združenia. Najväč-
ší záujem vzbudzovali remeselníci, 
ktorí predvádzali svoju šikovnosť. 
Umeleckí kováči, sokoliari, hrnčiari 
a zručný povrazník boli azda najpo-
pulárnejšími vystavovateľmi. Dobové 
kostýmy remeselníkov a stánky s pre-
krásnymi výrobkami vytvorili jedineč-
nú atmosféru, ktorú ocenili domáci  
i turisti. Niet pochýb, že festival ľudo-
vých remesiel tu zapustil korene. VCs

Letná sezóna 2013
Aj keď prvé dva týždne tomu nena-
svedčovali, letná sezóna 2013 bola 
najlepšia za ostatné štyri roky. Vyšlo 
nielen počasie, ale návštevníci Sl-
nečných jazier ocenili aj zlepšenie 
služieb. Prekvapilo množstvo sta-
nov a karavanov, ktoré zaplnili kemp. 
Úspech zožal nový minigolf a vonkaj-
šie stroje na cvičenie, ktoré plánuje 
Správa cestovného ruchu pre budú-
cu sezónu doplniť. Výbornú sezónu 
zažilo aj Mestské kultúrne stredisko, 
ktoré v počte návštevníkov a v tržbách 
prekonalo aj minuloročný úspech. 
Vďaka digitalizácii sú aj v Senci 
možné premiéry svetových filmov  
v rovnakých termínoch ako vo svete.  
Najväčší úspech mali najmä filmy pre 
deti. Šmolkov 2 si prišlo do letného 
kina – amfiteátra pozrieť 2000 návštev-
níkov a rozprávkovú komédiu Ja, zlo-
duch 2 – okolo 1700 návštevníkov. MO

Ľudoví umeleckí remeselníci priniesli do Senca krásu, šikovnosť a tradície
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Niekoľko rokov sledovalo Slovensko kauzu so skládkou od-
padov, ktorá mala vzniknúť v Pezinku. Občianskej iniciatíve  
pod názvom „Skládka nepatrí do mesta!“ mnohí Senčania dr-
žali palce. Netušili však, že Pezinok, ktorý nechce vlastný od-
pad vo svojom meste, ho začne voziť do nášho. Právne je všetko  
v poriadku, veď spoločnosť AVE, ktorá vlastní seneckú sklád-
ku, sa prihlásila do verejnej súťaže a ponúkla najnižšiu cenu. 
Zostáva však na stole iná otázka: je správne zbaviť sa svoj-
ho odpadu tým, že ho naložím do susedovho smetiaka?

Aká je situácia? 
Na území Senca fungovala skládka odpadov do roku 1995, ale  
po naplnení a uzatvorení tzv. starého telesa s kapacitou 380 000 
m3 bola v jej blízkosti otvorená v roku 2009 nová regionálna sklád-
ka s kapacitou 525 000 m3. Slovenská inšpekcia životného pro-
stredia vydala integrované povolenie v roku 2008. Mesto Senec 
nevznieslo námietky, pretože je producentom odpadu a potre-
bovalo ho zneškodniť. Zodpovedne si vyriešilo odpad doma. Ne-
namietalo, že pôjde o regionálnu skládku. Veď ak by si aj okolité 
obce budovali skládky, bolo by to nehospodárne a neekologické. 
Nerátalo však s tým, že iné mesto, ktoré je väčšie, sa nepostará  
o svoj odpad doma, ale vyvezie ho do Senca. Heslo „Skládka ne-
patrí do mesta!“ by sa potom patrilo upraviť na „Skládka nepatrí 
do Pezinka!“ Podobne ako v prípade Pezinka, aj v Senci je sklád-
ka v blízkosti obydlí a dokonca v blízkosti jediného lesa, ktorý 
Senec má (na rozdiel od Pezinka). Chránený areál Martinský les 
s bohatou faunou a flórou, ktorý je súčasťou chránených území 
členských krajín EÚ NATURA 2000, je v tesnej blízkosti skládky. 
Poslanci Mestského zastupiteľstva sa 14. augusta zišli na mimo-
riadnom zasadnutí k návrhu, aby lokality v platnom Územnom 
pláne mesta Senec, teraz určené na ďalšie rozšírenia terajšej 
Skládky TKO, boli v novom Územnom pláne, ktorý mesto ako 
orgán územného plánovania v súčasnosti obstaráva, vynechané 
z riešeného územia a tým sa zamedzilo rozširovaniu skládky. Po-
slankyňa Emese Dobošová sa spýtala, ako bude Senec riešiť od-
pad, keď sa skládka naplní a Mestské zastupiteľstvo opatrením 
zastaví jej rozširovanie. Poslanec Gašpar Józan vyjadril názor, že 
sa nesluší, aby Pezinok vyvážal svoje smeti do Senca. Poslanci 
diskutovali aj o možnosti zmluvne zaviazať spoločnosť AVE, (res-
pektíve jej nového majiteľa, ktorý zatiaľ nie je oficiálne známy), 
aby garantovala, že skládka bude napĺňaná tak, aby Senčanom 
slúžila minimálne sľúbených 10 rokov. Napokon sa o návrhu riešiť 
tento problém Územným plánom nehlasovalo. MsZ vyzvalo pre-
vádzkovateľa skládky, aby predložil záruky, že skládka nebude  
v období kratšom než 10 rokov naplnená. Poslanci vzali situáciu 
na vedomie a budú sa konkrétnym návrhom zo strany prevádz-
kovateľa skládky zaoberať na septembrovom zasadnutí MsZ. MO

Montáž nových osvetľova-
cích telies s LED techno-
lógiou sa začala na okraji 
mesta a mimo jazier. Po 
sezóne bude pokračovať  
na hlavných tepnách a turistic-
ky frekventovaných častiach 
mesta. LED svetlá už svie-
tia na „Salámke“, Pezinskej, 
Žarnovovej, Novomeského, 
Mlynskej, Fučíkovej, Dúho-
vej, Kvetnej, Vinohradníc-
kej,  Kollárovej,  Hurbano-
vej, Svätoplukovej ulici a na 
sídliskách Bautech, Košická  
a Bratislavská. Pracuje sa  
na Tajovského a Vajanského 
ulici. V okolí jazier sú siete viac 
zanedbané a niektoré osvet-
ľovacie telesá sú na súkrom-
ných pozemkoch alebo cez 

ne vedú káble. V meste je už 
namontovaných cez tisíc LED 
svietidiel a 255 nových výlož-
níkov. Projekt predpokladá 
50 až 60 percentnú úsporu 
elektrickej energie. Do konca 
roka budú v Senci vymene-
né všetky osvetľovacie tele-
sá. Nové LED svietidlá majú 
10 ročnú záruku. Na všetko 
nové si však treba zvykať.  
U LED svetiel prechádzame  
z pôvodného žltého tónu 
svetla na biely a osvetlený 
priestor je presnejšie ohra-
ničeným kužeľom. Hvez-
dárov a environmentálne 
naladených ľudí poteší aj 
to, že vďaka LED svetlám 
bude Senec produkovať me-
nej svetelného smogu. VCs

Ulice Senca s LED osvetlenímPezinok vyváža smeti do Senca

Senčania, ktorí každoden-
ne dochádzajú za prá– 
cou do Bratislavy, sa po-
tešili slovám hovorcu re-
zortu dopravy Martina 
Kóňu pre denník Pravda  
o tom, že Ministerstvo dopravy 
má záujem o spustenie diaľ-
ničného privádzača Blatné. 
Stavať sa má začať už v budú-

com roku. Úsilie Mesta Senec 
a aj BSK prináša svoje ovocie.   
Primátor Karol Kvál sa informá-
ciám potešil. „Nová križovatka 
odbremení centrum mesta 
od 30 – 40 percent vozidiel. 
Navyše, vznikne tak jedno-
duché napojenie Slnečných 
jazier, na ktoré v lete smeru-
jú tisíce ľudí,“ povedal. MO 

Na diaľnicu z Blatného

V Senci sa pracovalo aj po-
čas prázdnin. Na Tureckej 
ulici bola ešte počas júla sta-
rá šmykľavka s pozostatkom 
pieskoviska. Dnes sa môžu 
deti a dokonca aj ich rodičia 
zabaviť na preliezkach a cvi-
čebných strojoch. Postupne 
sa aj na ostatných ihriskách, 
napríklad na Janka Hraška, 
rušia pieskoviská a robia 
nové dopadové plochy. 
Mesto Senec v súčasnosti re-
konštruje sociálne zariadenia 
na poliklinike. Práce sa vyko-
návajú cez víkendy a po pra-
covnej dobe, aby nenarušili 
chod polikliniky a komfort pa-
cientov. Počas septembra by 
mali byť práce dokončené. 

V západnej časti mesta,  
pri vjazde od Bratislavy vy-
budovalo Mesto Senec pre-
pojovací chodník. V lokalite 
s individuálnou bytovou vý-
stavbou, kde nebolo rieše-
né prepojenie peších ťahov, 
končil chodník na zaslepenej 
ceste na Bratislavskej ulici. 
Chodci museli prechádzať 
nechránene po spevnenej 
ploche a popri ceste. Nový 
prepojovací chodník je z bez-
pečnostných dôvodov vyba-
vený betónovým zábradlím 
a bude osvetlený solárnymi 
lampami. Komunikácie sú 
doplnené aj prechodmi pre 
chodcov, ktoré budú tiež 
osvetlené.                         MO

Nové ihrisko, chodník a sociálne zariadenia
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Pozývame vás na zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva 
5. septembra 2013 o 9.00 v reštaurácii Nostalgia.

Témy: Plnenie rozpočtu Mesta Senec, vyhodnotenie kultúr-
nych podujatí, nové VZN o kronike a dokumentácii súčasnosti, 

určenie nových volebných obvodov, skládka KO a ďalšie. 

KÚPA/PREDAJ • PRENÁJOM
NEHNUTEĽNOSTÍ

0944 350 887 0905 353 284www.directreal.sk/sunny

Directreal Sunny
Lichnerova 21, Senec

Neviete predať 
svoju nehnuteľnosť?

Zavolajte nám 
a my Vám 

povieme prečo!

Prečo je Martinský les vzác-
ny? Spýtali sme sa Prof. 
RNDr. Petra Fedora, PhD.
Martinský les je dnes už len 
refúgiom kedysi rozsiahlych 
dubových porastov sprašo-
vých pahorkatín trnavské-
ho regiónu. Dlhé storočia 
viac–menej úspešne odolá-
val tlaku človeka, vyvíjal sa 
nerušene, len s minimálnym 
ľudským zásahom.  V celom 
okrese Senec je ešte stále 
najvzácnejším biocentrom 
s vysokou ekostabilizačnou 
hodnotou a so zachovaný-
mi rovnovážnymi mechaniz-
mami. No okrem samotných 

ekologických vzťahov bola 
vždy doménou Martinského 
lesa jeho vzácna biodiverzi-
ta od génov po celé spolo-
čenstvá niekoľko tisíc zazna-
menaných druhov, vrátane  
500 druhov vyšších rastlín 
či 800 druhov chrobákov, 
ktoré lákajú pozornosť mno-
hých prírodovedcov. Prá-
ve táto lokalita bola prvým 
slovenským tromfom „Sve-
tového dňa biodiverzity“, 
v rámci ktorého jednotlivé 
krajiny sveta hrdo pred-
stavovali svoje najvzác-
nejšie ekologické systémy  
na sympóziu v Japonsku. MO

Martinský les je jedinečný
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Pamiatkový úrad Slovenskej 
republiky v auguste vyhlásil 
za národnú kultúrnu pamiat-
ku Kostol svätého Mikuláša, 
seneckú kalváriu, Lurdskú 
kaplnku, ohradný múr, ar-
cheologické nálezisko – prí-
kostolný cintorín, sadovnícku 
úpravu a kamennú krstiteľni-
cu. Všetky tieto pamiatky sú 
teraz chránené Ústavou Slo-
venskej republiky. Kostol sv. 
Mikuláša prešiel viacerými 
stavebnými úpravami. Naj-
staršia z nich – gotická – sa 
datuje pred rok 1326. Kalvária 
vymedzuje areál seneckého 

rímskokatolíckeho kostola. 
Jej vznik je spojený s vybu-
dovaním ohradného múru 
kostola v rokoch 1915–1927. 
Reliéfne zobrazenia výjavov 
Krížovej cesty pochádzajú  
z dielne Alojza Rigeleho. Sú-
sošie Ukrižovania vytvoril  
v  roku 1934 sochár Miroslav 
Harašta. V opornom múre kos-
tola je umiestnená jaskynná 
kaplnka Panny Márie Lurdskej 
z roku 1902. Príkostolný cinto-
rín bol využívaný počas celé-
ho stredoveku. Kamenná krs-
titeľnica, je umiestnená v páse 
zelene pod kostolom. MO

Kostol a jeho areál je chránený

Aj napriek prázdninám v školách nezastal čas. V ZŠ 
Mlynská sa rekonštruovali rozvádzače v učebni infor-
mačných technológií, montoval sa výťah z kuchyne  
do školskej jedálne a výdajné okno a stôl v školskej jedálni. 
V ZŠ s VJM prebiehali dokončovacie práce na zadnom dvore 
po rekonštrukcii fasády a začala sa revitalizácia školského 
dvora. Rekonštruoval sa zeleninový sklad (strecha, zateple-
nie, dlažba a prístrešok). 
Na ZŠ Tajovského vybudovali prírodovednú triedu (školu  
v prírode) v areáli školy. Na všetkých ZŠ sa maľovali vnútorné 
priestory. 
V MŠ Kysucká sa obnovilo vnútorné vybavenie a začali práce 
na prístavbe dvoch tried. Termín otvorenia prístavby sa posu-
nul na november 2013. Stavbu skomplikovala prekládka elek-
trického vedenia, ktoré prechádzalo pod plánovanou stavbou.  
MŠ Košická sa pripravuje na nadstavbu tried, preto sa ma-
ľovali vnútorné priestory. MŠ Kollárova má nové 3D ihris-
ko, nové skrinky a detský nábytok, nové gastrozariadenie, 
dlažbu a obklady v prevádzkovej časti. 
V MŠ na Fándlyho ulici prebehla rekonštrukcia ku-
chyne. Od septembra existuje aj elokované pracovis-
ko tejto škôlky v Hurbanovej Vsi. Škôlka sa nachádza  
v krásnom tichom prostredí, je moderne vybavená dokonca 
aj klimatizáciou. Pred otvorením triedy pre 25 detí bolo po-
trebné vybaviť priestory novým nábytkom. 

Predseda BSK Pavol Frešo prisľúbil pomôcť obciam v brati-
slavskom kraji dotáciami viazanými na zvýšenie kapacity ma-
terských škôl v tomto školskom roku. V Senci BSK uvažuje  
o škôlke v budove Montostroja. „Predpokladáme, že do kon-
ca roka by sa kapacita miest v škôlkach mohla v regióne zvý-
šiť o 10 až 15 percent,“ doplnil Pavol Frešo.                        MO

Cez prázdniny sa v školách pracovalo
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VN – JAZYKOVÉ KURZY
anglický a nemecký jazyk pre dospelých

organizuje Mgr. Viola Nováková
na ZŠ Tajovského Senec

2 hodiny týždenne celý školský rok 2013–2014
Poplatok za kurz: 120,– eur /76 hodín/

1,57 eura na hodinu
Zápis: 11.9.2013 od 16,00 do 19,00 hod.
            12.9.2013 od 16,00 do 19,00 hod.

na ZŠ Tajovského Senec
T. č.: 033/6411311   0905 662 504

www.jazykovekurzyvn.sk

TRADIČNÉ FENG SHUI
Tel. 0905333001
http://www.fengshui3.webnode.sk/

V sobotu 15. júna 2013 sa Senčania mohli zapojiť do chari-
tatívneho zberu elektroodpadu a zbaviť tak svoju domácnosť 
nepotrebných elektrospotrebičov. Odovzdaním funkčných 
spotrebičov do zberu mohli tiež pomôcť občanom v hmotnej 
núdzi. Zber zrealizoval ENVIDOM – Združenie výrobcov elek-
trospotrebičov pre recykláciu v spolupráci s Mestským úra-
dom v Senci. 
Senčania odovzdali do zberu až  2 360 kg elektroodpadu a 
takmer tonu elektrospotrebičov, ktoré nahlásili obyvatelia 
ako funkčné zariadenia, pričom polovicu z celého množstva 
tvorili staré chladničky a mrazničky. Práve tieto spotrebiče 
patria medzi najproblematickejší elektroodpad.  Ak sa neodo-
vzdajú do zberu ale len tak niekde pohodia alebo neodborne 
rozoberajú, môže z nich unikať freón, ktorý závažne poško-

dzuje ozónovú vrstvu, čo 
má negatívny dopad aj  
na ľudské zdravie. 
Na charitatívny účel odo-
vzdali Senčania 50 spot-
rebičov, predovšetkým 
rádiá, televízory a chlad-

ničky.  Týmto spotrebičom za-
bezpečia výrobcovia odborný 
servis, ktorý skontroluje ich 
funkčnosť, vek prípadne zrea-
lizuje  drobné opravy tak, aby 
spotrebiče spĺňali všetky sú-
časné bezpečnostné normy.  
Na uvedenom projekte zdru-
ženie ENVIDOM spolupracuje 
so Slovenskou technickou uni-
verzitou v Bratislave a Združe-
ním miest a obcí Slovenska. Spotrebiče vhodné na darovanie 
následne odovzdajú prostredníctvom Združenia miest a obcí 
sociálne odkázaným občanom na ich ďalšie  využívanie. Pro-
jekt by bez aktívnej účasti obyvateľov nemal šancu na úspech.  
Výrobcovia združení v ENVIDOME touto cestou ďakujú ob-
čanom Senca, zamestnancom Mestského úradu v Senci 
ako aj zástupcom ZMOS a Slovenskej technickej univerzi-
ty, vďaka ktorými mohli  uskutočniť charitatívny zber elek-
troodpadu v Senci a aj takouto formou začať realizovať pi-
lotný projekt tzv. opätovného použitia starých spotrebičov.   

Charitatívny zber elektroodpadu sa vďaka účasti obyvateľov v Senci vydaril

Mesto Senec a Mestské 
noviny Senčan vyhlásili  
v spolupráci so spoloč-
nosťou Plantago súťaž o 
najkrajší balkón a predzá-
hradku v Senci. Predlžuje-
me termín uzávierky súťaže 
do 15. septembra. Ako sa 

zapojiť? Stačí poslať aspoň 
jednu fotku balkóna alebo 
predzáhradky na adesu 
sencan@senec.sk. Víťazi 
v oboch kategóriách získa-
jú rastliny od spoločnosti 
Plantago v hodnote 100 eur 
podľa vlastného výberu. MO

Perzeidy sú meteorický roj, ktorý 
pozorujeme každý rok počas au-
gustových nocí. Patrí medzi najob-
ľúbenejšie a najznámejšie meteo-
rické roje, lebo maximum je oko-
lo 12. augusta a vďaka príjemnej 
teplote sa ľudia večer zdržiavajú 
pod hviezdnou oblohou častejšie  
a zaznamenajú „padajúce hviezdy“, 
ľudovo nazývané „slzy svätého Vav-
rinca“. Čiastočky meteorického roja 
sa šíria zdanlivo z jedného miesta 
na oblohe, ktoré nažívame radiant. 
Podľa radiantov sú pomenované me-

teorické roje, Perzeidy majú radiant  
v súhvezdí Perzeus.  Tento meteoric-
ký roj súvisí s kométou Swift–Tuttle. 
Zakaždým, keď kométa preletí okolo 
Slnka, uvoľní z povrchu pôsobením 
slnečného vetra aj množstvo malých 
čiastočiek, ktoré sa rozplynú a v drá-
he kométy zostávajú úlomky, ktoré 
vytvoria „meteoroidy“. Ak sa obežná 
dráha Zeme a kométy pretnú,  me-
teoroidy sa dostanú do zemskej at-
mosféry. Pri kontakte so zemskou 
atmosférou úlomok zažiari. Tento jav 
sa nazýva „meteor“. V prípade, ak 
je úlomok dostatočne veľký a jeho 
časť dopadne na zemský povrch, 
takýto úlomok nazývame „meteorit“. 
V hvezdárni v Senci sa nám podari-
lo pozorovať Perzeidy celoobloho-
vou kamerou od 11. do 18. augusta. 
Hvezdáreň SOLAR pozýva všet-
kých  25.9.2013 o 18.00 na prednáš-
ka na tému: Využitie svetla. Pred-
náša: RNDr. Ladislav Kómar PhD.  
SOLAR Hvezdáreň Senec

Perzeidy mali svoje maximum 12. augusta

Víťazov súťaží zo Senča-
na júl – august vyžrebovali 
členovia Redakčnej rady 
Mestských novín Senčan. 
Blahoželáme Andrei Líško-
vej, ktorá získala uzatvorenú 
detskú oslavu pre 10 detí  

v Kaviarni Klubík a Oksane 
Chendey, Lenke Madžovej 
a Silvii Mokošovej, ktoré vy-
hrali poukážky na cvičenie 
v Klube Mrs. Sporty v Sen-
ci. Všetkým víťazkám bla-
hoželáme. Redakčná rada

Najkrajší balkón a predzáhradka Víťazi súťaží z minulého čísla
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Na začiatku prázdnin sa vydal 
Spevácky zbor Radosť do let-
ného tábora. Niekoľko rokov 
chodia deti zo zboru, ich ka-
maráti a animátori na rovnaké 
miesto, do Jedlín. V krásnom 
tichom prostredí mimo ruchu 
miest sa nielen kúpu v bazé-
ne, vlastnoručne tvoria zau-
jímavé predmety v tvorivých 
dielňach, prekonávajú strach 
počas nočnej hry, ale aj zaží-
vajú, ako funguje veľká kres-
ťanská rodina pod vedením 
uja Ferka Podolského a s du-
chovným otcom zboru, sale-

ziánom Jožkom Lančaričom. 
V tábore si všetci rozhýbu 
telo, ale aj dušu. Tento rok sa 
tábora zúčastnilo 205 účast-
níkov. Najmladší z nich, Lara, 
Jasmínka a Hugo, sa ešte len 
tešili na štvrté narodeniny. 
Tábor Radosti navštívili otec 
Juraj, otec Andrej a otec To-
máš. Počas druhého turnusu 
zavítala do Jedlín aj delegá-
cia z Mestského úradu. Pri-
mátor Karol Kvál a viceprimá-
torka Helena Nemcová prišli 
deti pozdraviť a odovzdať im 
zdravé ovocné darčeky. MO 

Radosť v Jedlinách

Pre väčšinu detí je koniec 
školského roka vytúženým 
cieľom po desiatich mesia-
coch. 93 detí však dostalo 
bonus: mesiac navyše. ŠKD 
na ZŠ Tajovského funguje i v 
júli a každý rok je zamerané 
inak. Po indiánskom, ľudo-
vom, vedeckom či turistic-
kom sme mali ,,Rozprávkové 
leto“. Deti absolvovali dva 
výlety: Beckov – Podolie, 
kde okrem hradu navštívi-
li múzeum miniatúr a ZOO  
v Bratislave. Zasúťažili si vonku  
i vnútri a podľa teploty ovzdu-
šia pozerali na DVD rozpráv-
ky, čítali knižky a vyrobili 
množstvo výrobkov. S láskou 
sa dali zvládnuť aj extrémne 
teploty. Odmenou pre vycho-
vávateľky bola spokojnosť 
detí.
Sarah Mia Smolinská:
Mama ma prihlásila do ŠKD, 
aby som sa doma nenudila. 
Tu vôbec nebola nuda. Prvý 

deň sa mi sem nechcelo, ale 
teraz sa mi nechce odísť. Na 
akcii stredovek naživo boli  
na školskom dvore rozmiest-
nené stredoveké prekážky 
vrátane lukostreľby. Páčila 
sa mi súťaž ,,O princa a prin-
ceznú Rozprávkového leta 
2013“. Otvárali ,,Rozprávkový 
bál“, na ktorom som bola Čer-
vená čiapočka. Ďakujem všet-
kým pani vychovávateľkám, 
ako to krásne zorganizovali.
Dominik Rozinek:
Keď som prvý deň išiel  
do tohto ,,Rozprávkového 
leta“ myslel som si, že tu bude 
nuda. Ale naopak, bola tam 
zábava. Našiel som si dob-
rých kamarátov. V Bratislave 
sme navštívili kino a dino ob-
chod, kde som si kúpil rybky. 
V družine sme mali aj kopu 
súťaží, napríklad o ,,Rozpráv-
kového princa a princeznú“.  
V ,,Rozprávkovom lete“ v ŠKD 
bola samá zábava. MonSkov

Rozprávkové leto v ŠKD

Na Farskom námestí sa 
týči drevený kríž, ktorý bol 
nedávno doplnený o Kris-
tovo telo. Autorom korpusu 
je umelecký rezbár Peter 
Šrank, ktorý je známy aj tým, 
že zobrazil poslednú večeru 
na drevorezbe s postavami  
v životnej veľkosti. Ju-
raj Vittek, farár–mode-
rátor seneckej farnos-
ti, uviedol, že „Kríž sám  
o sebe je silným kresťan-

ským symbolom, ale doplne-
ním o korpus nadobúda plnú 
hodnotu.“ Vedenie seneckej 
farnosti vyjadrilo radosť  
z toho, že  tento kresťanský 
symbol zdobí práve senec-
ké Farské námestie a roz-
hodlo sa, že 14. septembra,  
na sviatok Povýšenia sväté-
ho Kríža, sa uskutoční po-
žehnanie nového sakrálne-
ho objektu, na ktoré srdeč-
ne pozývajú Senčanov. VCs

Kríž na Farskom námestí

Svetové jazyky v Senci

Začína sa nový školský 
rok 2013/2014. Vzdelávať 
sa môžu všetky vekové ka-
tegórie. Najmä v jazykoch. 
V Senci funguje viacero 
jazykových škôl. Väčšinou 
ponúkajú výučbu anglic-
kého prípadne nemeckého 
jazyka. V jazykovej škole 
Andantino  sa môžeme učiť 
aj po španielsky, talian-
sky, rusky, alebo dokonca 
aj japonsky. Organizu-

jú aj letné jazykové kurzy  
a výlety do krajín, v kto-
rých sa rozpráva niektorým  
z vyučovaných jazykov. 
Martina, ktorej syn absolvo-
val jazykový kurz v Hasting-
se, povedala: „Bol to nesku-
točný zážitok. Vedomostne 
sa Jakub posunul veľmi do-
predu. Na budúci rok chce 
ísť znovu. Mal problém  
s komunikáciou a tu bol 
nútený osmeliť sa.“ MO



V závere školského roka sme v ZŠ J. G. 
Tajovského už po druhýkrát pripravili 
pre žiakov seneckých škôl Letnú en-
vironmentálnu školu. Naším hlavným 
cieľom bolo ponúknuť žiakom možnosť 
navštíviť zaujímavé miesta a vzdelávať 
sa pod vedením odborníkov. Prvý vý-
jazd smeroval do neďalekého rakúske-
ho Marcheggu, kde sme pod vedením 

Mgr. A. Popoviča navštívili najväčšiu 
kolóniu bocianov v strednej Európe, 
hniezdiacu na stromoch. Ani dotieravé 
komáre nás neodradili od úžasného 
predstavenia bocianov kŕmiacich svoje 
mláďatá. Nasledovala návšteva zámku 
Orth a priľahlého Zámockého ostrova, 
kde sme zážitkovou formou spoznáva-
li tajomstvá lužného lesa Národného 
parku Donau Auen. V lužnom divadle 
sme sa sami stali spolutvorcami du-
najských luhov. Ďalší výjazd smeroval  
na Včelársku paseku do Kráľovej  
pri Senci. Sprevádzal nás pán Morav-
čík, ktorý okrem pútavého rozprávania 
predviedol žiakom ukážky chovu včiel 
v minulosti a dnes. Žiaci pochopili vý-
znam včiel nielen pre človeka, ale aj  
v prírode. Posledný deň bol venova-
ný životnému prostrediu Senca a jeho 
okolia. Naším hosťom bola Ing. Viera 
Kolozsváriová z Oddelenia verejnej ze-
lene, údržby a čistenia mesta Senec. 
Jej prednáška priblížila žiakom zeleň 
v Senci a jeho okolí. Dozvedeli sme sa 

veľa informácií o možnostiach likvidá-
cie odpadu v našom meste a o jeho se-
parácii. Na záver dostali žiaci priestor  
na vypracovanie návrhov na letnú vý-
sadbu zelene v meste. Chceme poďa-
kovať vedeniu školy, všetkým našim 
hosťom a MÚ v Senci za možnosť reali-
zovať tento vydarený projekt.

Mgr. Ľ. Blahová, Mgr. O. Kráľová

Letná environmentálna škola žiakov ZŠ J. G. Tajovského
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Kino MIER SENEC
Premietame digitálne 2D 
a 3D. Čaká Vás výborný 
obraz, digitálny zvuk DOL-
BY SURROUND. Tešíme sa  
na Vašu návštevu!
Začiatok filmových predsta-
vení o 18:00. Piatky aj o 20:00 
hod. Nedeľné detské filmové 
predstavenia o 15.30 hod.

5., 6. štvrtok–  piatok
NÁSTROJE SMRTEĽNÍKOV:
MESTO KOSTÍ
Dva svety sa stretnú. Tajomstvá sa 
občas vynoria vtedy a tam, kde ich 
nečakáme ani náhodou. Fantastic-
ký akčný romantický film.
USA MP 120 min.
Vstupné: 4,00 Eur

7. sobota a 9. pondelok
LÍBANKY
Mal to byť najkrajší deň v jej ži-
vote. A potom sa objavil tajom-
ný cudzinec... Aňa Geislerová  
v novom filme Jana Hřebejka.
ČR MP 15, 98 min.
Vstupné: 4,00 Eur

10. utorok a 12. štvrtok
JOBS
Pohľad nielen na dobu, keď vzni-
kala spoločnosť Apple, ale aj  
na vzostupy a občasné pády. V 
hlavnej úlohe Ashton Kutcher. Živo-
topisný film o Steveovi Jobsovi.
USA MP 110 min.
Vstupné: 4,00 Eur

13. piatok 14. sobota  2D  o 18:00 
hod.
ŠMOLKOVIA 2
V tomto pokračovaní animovanej 
rodinnej komédie vytvorí zlý Gar-
gamel skupinu zlomyseľných da-
rebákov podobných šmolkom, aby 
získal všemocnú, magickú šmol-
kovskú esenciu. Modrá je predsa 
najlepšia farba na svete?
USA MP 95 min. slovenský dabing
Vstupné: na 2D projekciu 3,50 Eur

15. nedeľa
JASMÍNINE SLZY
Príbeh ženy, ktorá sa ocitne v ťaž-
kej životnej kríze. Cate Blanchett, 
ako Jasmína, predstavuje očaru-
júcu manželskú „trofej“ bohatého  
a šarmantného podnikateľa, žijúce-
ho v New Yorku.
USA MP 105 min.
Vstupné: 3,00 Eur

16. pondelok
V ZAJATÍ DÉMONOV
Hororová snímka rozpráva príbeh 
inšpirovaný skutočnými udalosťa-
mi. Svetovo uznávaný vedecký pár 
privolaný na pomoc rodine, ktorú 
terorizujú temné sily.
USA MP 15 112 min.
Vstupné: 4,00 Eur

17. utorok 
MY SME MILLEROVCI
Jedna falošná žena, dve fin-
gované deti a obrovský, vy-
leštený karavan...Millerov-
ci mieria k južnej hranici  
na víkend Dňa nezávislosti, ktorý 
určite skončí vo veľkom štýle.
USA MP 110 min.
Vstupné: 4,00 Eur

19. štvrtok
COLETTE
Strhujúci ľúbostný príbeh o láske 
silnejšej ako smrť.Hrajú: Jiří Mádl, 
Clemence Thioly, Zuzana Mauréry  
a ďalší.
ČR/SR MP 15 126 min.
Vstupné: 4,00 Eur

21. 22. sobota – nedeľa
DIANA
Film Diana je pôsobivým portrétom 
Diany, Pinceznej z Walesu, počas 
jej posledných dvoch rokov života. 
Celým príbehom sa tiahne ľúbost-
ný vzťah medzi Dianou a Khanom.  
V hlavnej úlohe: Naomi Watts.
VB MP 120 min. 
Vstupné: 4,00 Eur

23. pondelok
DOSPELÁCI 2
Hviezdna zostava filmu sa vracia  
s niektorými zaujímavými novými 
prírastkami na filmové plátno. Nikto 

z nich netuší, že na dospelých aj ich 
potomkov sa rútia nečakané uda-
losti... Hrajú: Adam Sandler, Kevin 
James, Salma Hayek a ďalší.
USA MP 100 min.
Vstupné: 3,50 Eur

24. utorok
ONE DIRECTION: THIS IS US  3D
Hudobný film je strhujúcim a bez-
prostredným nahliadnutím do sú– 
kromia svetového hudobného feno-
ménu. Vypočujte si priamo od nich, 
čo cítili a aké to je byť členom One 
Direction.
USA MP 104 min.
Vstupné: 5,50 Eur

26. 27. štvrtok o 18 00 a  piatok  
o 20 00 hod.
INSIDIOUS : KAPITOLA 2
Rodinu Lambertovcov stále prena-
sledujú temné sily a neodhalené 
tajomstvá, ktoré ich vťahujú čoraz 
hlbšie do sveta démonov – až mráz 
behá po chrbte. Horor, thriller.
USA MP 15 110 min.
Vstupné: 3,50 Eur

27. piatok o 18 00 hod.
RIDDICK
Jeho pomsta je prežiť... Najnovší 
film úspešnej ságy, ktorá odštar-
tovala v roku 2000 akčné sci.fi.  
Vo filme je použitých akmer 900 vizu-
álnych efektov.
USA/VB MP 119 min.
Vstupné:4,00 Eur

28. 29. sobota – nedeľa
HRA NA HRANE
Hraj. Lebo sa 
pohrajú s tebou. 
V hazarde žiad-
ne priateľstvá 
ani spojenectvá 
netrvajú dlho. 
Hrajú: Ben Af-
fleck, Justin 
T i m b e r l a k e   
a ďalší.
USA MP 15 110 
min.
Vstupné: 4.00 
Eur

30. pondelok
DONŠAJNI
V prostredí oper-
ného súboru  
v malom mes-
te, ktorý sa 
rozhodne in-
scenovať Dona 
Giovanniho, sa 
odohráva dej 
novej komédie 
Jiřího Menzela 
Donšajni, kto-
rá odhalí divá-

kom svet opery zbavený po-
zlátka a prinesie príbeh o láske  
k opere a tiež o celoživotnej vášni 
pre operné speváčky. V hlavných 
úlohách: Jan Hartl, Libuše Šafrán-
ková, Martin Huba vo vedľajších úlo-
hách: Ivana Chýlková, Václav Kopta 
a ďalší. Vo filme si svoju poslednú 
úlohu zahrala aj Jiřina Jirásková.
ČR MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur

DETSKÉ FILMOVÉ PREDSTAVENIA:
15. nedeľa o 15 30 hod.
ŠMOLKOVIA 2
V tomto pokračovaní animovanej 
rodinnej komédie vytvorí zlý Gar-
gamel skupinu zlomyseľných da-
rebákov podobných šmolkom, aby 
získal všemocnú, magickú šmol-
kovskú esenciu. Modrá je predsa 
najlepšia farba na svete?
USA MP 95 min. slovenský dabing
Vstupné: na 2D projekciu 3,50 Eur

22. nedeľa o 15.30 hod.
LIETADLÁ  2D
Dusty je lietadlo s hlavou v obla-
koch – jeho životné dobrodružstvo. 
Animovaná rodinná komédia.
USA MP 90 min. slovenský dabing
Vstupné: 3,50 Eur

29. nedeľa o 15.30 hod.
LIETADLÁ  3D
Dusty je lietadlo s hlavou v obla-
koch – jeho životné dobrodružstvo. 
Animovaná rodinná komédia.
USA MP 90 min. slovenský dabing
Vstupné: 5,50 Eur

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na september 2013

13. piatok o 20:00 hod.
Londýnske Národné divadlo  
v priestoroch nášho kina Mier
THE AUDIENCE
AUDIENCIA
Zo záznamu z divadelnej hry 
Petera Morgana „Audien-
cia“ (The Audience) pre-
zentovanej na javisku brit-
ského Národného divadla  
v Londýne.
Hra mapuje éru panovania brit-
skej kráľovnej Alžbety II. a za-
chytáva atmosféru vnútri Buc-
kinghamského paláca práve 
počas súkromných rozhovorov 
medzi ministerským predse-
dom a britskou kráľovnou.   
V roli britskej kráľovnej Alžbe-
ty II. uvidíte oscarovú Helen 
Mirren. Doprajte si jedinečný 
zážitok a prežite  atmosféru lon-
dýnskeho Národného divadla  
v priestoroch seneckého kina 
Mier.
Vstupné na predstavenie: 10 eur 
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Kultúrne podujatia: 
Kinosála

1.9. nedeľa o 15.30 hod
Katkine výmysly – Bábkové di-
vadlo Dúha Vstupné: 2.50 Eur

8.9. nedeľa od 15.00 hod – 
Amfiteáter
13. Senecký festival dychovej 
hudby  
Hrajú: Vinosadka, Vlčnovjan-
ka, Senčanka, Kameníkovi 
muzikanti. V prípade zlého po-
časia sa akcia koná v kinosále.

20.9.piatok  o 19.00 hod
GREASE – muzikál, Rocko-
vé divadlo z Nových Zámkov. 
Predpredaj vstupeniek kníh-
kupectvo Peterbook /Lassu/

09. 20. 19.00 POMÁDÉ– muzi-
kál, az Érsekújvári Rockszín-
pad előadásában. Jegyelővé-
tel Lassu Péter könyvesbolt-
jában.

Labyrint
2. pondelok – 25. streda
„NOVÝ ZÉLAND / MAGICKÉ 
MOMENTY“ 
(Peter Paško, Palo Luka, Peter 
F. Nižňanský, Julo Nagy)
Výstava veľkoplošných fotogra-
fií z ciest cestovateľov po Novom 
Zélande. Výstava je v spolupráci  
s Mestskou knižnicou mesta 
Piešťany.

15. nedeľa o 20.00 hod.
Benefičný koncert “CLASSIC 
& JAZZ“
Účinkujú: rod. Jarovcov / Filip 
a Tono Jaro str. – kontrabas, 
basgitara, Xénia Jarová – kla-
vír, Ján Krigovský – kontrabas. 
Program: Láska, Misek, Botte-
sini, swing. Vstupné dobrovoľné

21. sobota o 16.00 hod.
„MALÝ HUEMAJ“
Detské bábkové predstavenie 
/JAJA/. Vhodné pre deti 3 – 9 
rokov. Vstupné: 2,50 Eur

Mestské múzeum:
Turecký dom

Výstavy
Poklady mincí zo Senca a 
okolia
Výstava prezentuje nálezy 
mincí nielen zo Senca, ale aj 
z Boldogu, Čataja, Ivanky pri 
Dunaji a Novej Dedinky. Svo-
jím obsahom dokumentuje 
používanie mincí na našom 
území od staroveku  po 18. 
storočie. Výstava potrvá len 
do 30. septembra!   

Stála expozícia prírody a star-
ších dejín Senca a jeho okolia
Osídlenie okolia od doby ka-
mennej, história stredoveku  
a novoveku v archeologických 
nálezoch a archívnych doku-
mentoch, živá i neživá príroda 
od Čiernej Vody po Svätý Mar-
tin. Dermoplastické preparáty 
zvierat, nálezisko mamuta  
v Senci.

Prednášky
25. september  (streda), 19.00
Prezentácia knihy Moniky Sza-
bó – Zážitok z mora. Na posede 
v potápačskom raji. Rozhovor s 
autorkou o cestovaní, dobrodruž-
stvách, krásach a nebezpečen-
stvách podmorského sveta, o 
zážitkoch z potápania. Knižná 
prezentácia bude v maďarskom 
jazyku. Spoluorganizátor: MO 
CSEMADOK, SZMICS – maďar-
ský spolok seneckej mládeže, 
Združenie Senec a okolie.
 
Szabó Mónika: Tengerélmény. 
Cápales a búvárparadicsomban 
című könyvének bemutatója. Be-
szélgetés a szerzővel utazásról, 
kalandokról, a tengeri élővilág 
szépségeiről és veszélyeiről, a 
búvárkodás élményéről. Társz-
szervezők: CSEMADOK Szenci 
Szervezete, Szenci Magyarok Ifjú-
sági Csoportja, Szenc és Vidéke 
Társulás.
Múzeum je otvorené: 
ut.: 10.00 – 16.00; str. – pia.: 
10.00 – 18.00; sob.: 9.00 – 13.00
www.msks–senec.sk/muze-
um
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Martin Ivica, Evelin Gilbert, Filip Patera, Juraj 
Lóczi, Andrej Černuška, Lukáš Benkovič, Filip 
Gender, Marko Kuhejda, Viktória Lamošová, 
Marko Minárik, Timotej Moravčík, Sofia 
Vallo, Sandra Uherčíková, David Šulek, 
Paulína Hodová, Šarlota Škultétyová, Anna 
Milošovičová, Katarína Tanáčová, Richard 
Časný, Samuel Časný, Adela Kodajová, Šimon 
Schubert, Alex Labuda, Olívia Murgašová, 
Tara Koišová, Hugo Horváth, Matej Adamčík, 
Emma Szabóová, Lilia Revická, Áron 
Krisztián Németh, Kristóf Dániel Németh, 
Zuzana Oberhauser, Zara Velkovová, Radan 
Mašlanka, Peter Futo, Milan Vyšňaň, Denis 
Klásek

Manželstvo uzatvorili

Lukáš Duray – Lucia Baňáková  
Tibor Nagy – Michaela Juhová
Peter Cvikel – Jana Hokšová

Richard Harvan – Kristína Černayová
Rastislav Podlavicki – Irena Karalová

Michal Benček – Petra Havlíková
Peter Kinský – Mária Keleová

Petko Vasilev Petkov – Laura Siposová
Ondrej Dlhý – Viktória Takáčová

Martin Vrábel – Martina Foľvarská
Róbert Lörincz – Anna Baránková

Ladislav Ďuriš – Petronela Petíková
Jozef Dolník – Viera Karičková

Marek Viktorín – Veronika Lakiová
Stephane Michils – Bibiána Záthurecká

Blahoželáme jubilantom
 

Pevné zdravie, vela lásky, spokojnosť  
a pohodu, šťastný život bez starosti  
a vždy dobru náladu mamičke Alžbete Sza-
bovej praje dcéra Edita a Michal, syn Lajko 
so Silviou a vnúčatá Editka, Miško, Patrik a 
Barborka.

Jednota dôchodcov 

Rudolf Varga (65), MUDr. Eva Hučalová (75), Má-
ria Múčková (75), Vojtech Lacko (70), Štefan 
Šalkovič (85)

Klub dôchodcov

Mária Michaleková (70), Tibor Szorger (70), 
Valéria Vajková (70), Mária Mucsková (75), 
Marta Tallová (90)

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 215 v Senci

Vojtech Petrovič (50)

Navždy nás opustili

Ľudovít Varady 1937, Imrich Matuš 1942, 
Štefan Majo 1947, Marek Zelman 1973, 
František Michalek 1965, Štefan Zavagyel 
1938, Mgr. Alexander Vojtek 1972, Helena 
Kolláthová 1920, Tibor Fülöp 1958, Viera 
Žilková 1929, Martina Takáčová 1977, 
Magdolna Galgóczi 1926, Peter Královič 
1954, Stanislav Pavličko 1951, Ing. Milan 
Matejčík 1955, Ladislav Forray 1951, Mária 
Majová 1925, Jozef Kolárik 1927

Často prichádzame  
k Tvojmu hrobu, po-
stojíme spomíname  
na lásku Tvoju. Celé 
roky chýbaš medzi 
nami, odišla si náhle, 
zostali sme sami. Stích-
lo Tvoje srdce i Tvoj 
hlas, no zostali spo-

mienky v nás. Už navždy Ti prestali hviezdy 
svietiť a slnko hriať, ale tí, čo Ťa úprimne 
milovali neprestanú na Teba spomínať. Len 
kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a  
v plameňoch sviečok na Teba s láskou spo-
mínať. Odišla si bez rozlúčky, bez slovíčka 
zbohom. V očiach slzy v srdci bôľ, prečo len 
osud tak krutý bol... Dňa 17.9.2013 uplynie 
6 rokov keď nás navždy opustila naša milo-
vaná dcéra, sestra Anna Csasznyová. Tí, 
ktorí ste ju poznali a mali radi, prosím venuj-
te jej spolu s nami tichú spomienku.

Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom 
a známym za odpre-
vadenie na poslednej 
ceste drahého manžela 
a otca Imricha Matusa, 
ktorý nás navždy opus-
til 24.6.2013 vo veku 70 

rokov. Smútiaca rodina
Köszönjük a hozzátartozóknak, barátoknak 
és ismerősöknek, akik elkísérték utolsó út-
ján Matus Imrét, aki 2013. június 24–én 70. 
életévében örökre eltávozott közülünk. Sze-
retettel és fájdalommal őrzi emlékét felesé-
ge Éva és fia Imrus. A gyászoló rokonság

Hoci je čas akokoľvek dlhý, nezahojí ranu, 
ktorá bolí. Aj keď už 
nie si medzi nami,  
v našich srdciach si tu 
stále. Dňa 29.7.2013 si 
pripomíname 1. výro-
čie smrti Branislava 
Šomodiho. S láskou 
spomína smútiaca ro-
dina.

Dňa 10. augusta  uplynu-
li tri roky, čo nás navždy 
opustila drahá manžel-
ka, mamička, babička, 
sestra a švagriná Mag-
daléna Bittnerová. S 
láskou a vďakou na ňu 
spomína rodina, priate-
lia a známi. Odpočívaj  
v pokoji.

Dňa 23. 8. uplynulo 10 
rokov, čo nás opustil 
Ján Rohár,  manžel, 
otec, dedko. S láskou 
naňho spomínajú man-
želka Mária, syn Ján  
s rodinou, vnuci Jakub, 
Janko a vnučka Tamar-
ka, taktiež dcéra s rodi-
nou a vnučky Zdenka a Danka. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 17. 8. 2013 sme si pripomenuli prvé vý-
ročie od úmrtia nášho milovaného otecka 
Michala Hronca a 14. mája 2013 už tomu 
bol rok, čo nám zomrela naša drahá ma-
mička Anna Hroncová. Navždy zostanete 
v našich srdciach a spomienkach. Dcéry  
s rodinami.

Dňa 16.9.2011 nás opus-
til Ján Senný. Už viem, 
ako chutí večnosť, jej 
chuť je trpká, chýba mi 
Tvoj smiech. S láskou na 
Teba spomína manželka 
Zuzana, syn Martin s ro-
dinou, dcéra Stanislava 
s rodinou. Kto ste ho po-
znali, venujte mu prosím 
tichú spomienku.

Osud nikdy nevracia 
to čo vzal. Len jedno Ti 
vráti, spomienky a žiaľ. 
Dňa 25. septembra uply-
nie 10 rokov čo nás na-
vždy opustila naša drahá 
Anna Kuchárová. S lás-
kou na ňu spomíname. 
Smútiaca rodina.

Erik Bezúr (1. 8. 1981 
– 2.8.2005) Človek od-
chádza, ale všetko krás-
ne, čo nám dal, zostáva 
navždy v nás. S láskou 
spomínajú rodičia, starí 
rodičia priatelia a sestra 
Karin.
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Známy slovenský dirigent s českými koreňmi Zdeněk Ma-
cháček žije v Senci už niekoľko rokov. Jeho srdcovou záleži-
tosťou je spevoherné divadlo. Bol členom Štátnej filharmónie 
v Brne. Takmer 40 rokov pôsobil ako šéfdirigent spevohry 
na Novej Scéne v Bratislave, ktorá mala významné miesto 
nielen v rámci bývalého Československa, ale absolvovala aj 
množstvo úspešných vystúpení v zahraničí. Spolu s Bedři-
chom Kramosilom a Borisom Slovákom bol zakladateľom 
slovenského operetného divadla. Desaťročia spolupracuje 
so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. V dis-
kografii má tituly ako napríklad Hrnčiarsky bál Gejzu Dusíka, 
Cyrano z predmestia, Nesmrteľný Lehár či Cigánsky barón. 
V auguste oslávil 85. narodeniny a stále je profesionálne čin-
ný. V tomto roku získal Cenu primátora mesta Senec.
Ako dlho bývate v Senci?
11 rokov. A prečo Senec? Inšpiroval nás syn, ktorý sa oženil 
do Senca a býva asi 100 metrov od nás. Predtým sme býva-
li v Bratislave a páčilo sa nám tam, nemali sme však výťah 
a bývali sme na treťom poschodí. S pribúdajúcim vekom to 
nie je dobrá kombinácia. Syn nám odporučil Senec, že sa tu 
dobre žije. Zistili sme, že v lete je to tu skoro ako v kúpeľnom 
meste. Teraz sme spokojní. Z okna máme výhľad na rodinné 
domy a máme pocit, že aj my sme ich súčasťou. 
Ako ste sa zapojili do kultúry Senca?
Keď pán Tkáč z dychovej hudby Senčanka zistil, že som  
v Senci, hneď ma oslovil, či by som bol ochotný robiť im kon-
zultanta. Začal som s nimi pracovať, pripravoval som ich do-
konca na súťaž, kde napokon vyhrali zlaté pásmo. Neskôr  
za mnou prišla pani Tučnovičová, ktorá ma oslovila na spo-
luprácu so Ženským zborom Miestneho odboru Matice 
slovenskej. Pán Kolarovič, organista, ktorý ich v tom čase 
viedol, nemohol zbor ďalej viesť. Tak ma „uvarili“, že som pri-
šiel a už som zbormajstrom tretí rok. Sú tam úžasne ochotní  
a zapálení ľudia, preto ma to baví. Je to amatérsky súbor, ale 
majú chuť, odvahu a dobrú náladu. Vyberám a upravujem 
repertoár podľa ich možností a schopností. Napríklad Aká si 

mi krásna alebo 
Brahmsova uspá-
vanka. Na pies– 
ňach musím pra– 
covať ešte doma, 
kým prídem na 
skúšku zboru. 
Teším sa, že sme 
dostali od Mes-
ta Senec krásny 
klavír do skúšob-
ne. Zbor je moje 
hobby, na kto-
rom aj testujem 
svoje skúsenosti  
z minulosti a ove-
rujem si ich.
Čomu sa venuje-
te profesionálne?
Pro fe s ioná lne 
sa venujem di-
rigovaniu v Ko-
šickom štátnom 

divadle, kde som naštudoval Kálmánovu Čardášovú prin-
ceznú. Hosťujem v Banskej Bystrici, kde robím My Fair Lady 
a Čardášovú princeznú. V Slovenskom rozhlase som teraz 
nahrával CD a učím na Konzervatóriu interpretačný seminár 
operety a muzikálu. Teraz mám 24 záujemcov o hudobno–
zábavný žáner. Je ich viac ako záujemcov o operu. Takmer 
všetci moji žiaci sa bez problémov uchytili a pôsobia buď  
v profesionálnych zboroch alebo ako sólisti.
Aj váš syn sa venuje hudbe?
Áno, zdedil to po rodičoch. Pôsobí vo Viedenskej filharmónii 
ako stála výpomoc. Tiež učí kontrabasistov na Viedenskej 
hudobnej škole. V súčasnosti si vo Viedni buduje pozíciu  
a možno sa učeniu bude venovať viac.
Čo si prajete k vášmu životnému jubileu?
Najmä zdravie a dobrú pohodu pri práci so zbormi a orches-
trami, s ktorými pracujem.                                                 MO

Dirigent Zdeněk Macháček

30. júla 2013 sa v evanjelickom kostole v Senci ko-
nal slávnostný koncert pri príležitosti 1150. výročia prí-
chodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Vystúpili  
v ňom študenti Cirkevného konzervatória v Bratisla-
ve s hudobno–poetickým pásmom Proglas, poéziu MI-
chala Chudu recitovala Mgr. Eva Španová, PhD. z FF 
UK v Bratislave a záver koncertu patril Ženskému spe-
váckemu zboru pri MO Matice slovenskej v Senci, kto-
rý dirigoval Mgr. Art. Zdeněk Macháček. H. Čajková
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Učebňa pre budúce učiteľky MŠ
V Spojenej škole s VJM bol 
popri gymnáziu a škole pod-
nikania otvorený v roku 2011 
aj študijný smer učiteľstvo pre 
MŠ a vychovávateľstvo. Bol 
to dobrý ťah. Študijný smer 
sa stal najvyhľadávanejším  
v rámci školy. V úsilí o zlep-
šenie materiálno – technic-
kých podmienok prípravy 
učiteľov MŠ sa vedenie 
školy rozhodlo zriadiť spo-
ločnú odbornú učebňu pre 
hudobnú a výtvarnú výcho-
vu. Klub pri Spojenej ško-
le s vyučovacím jazykom 
maďarským získal dotáciu  
2000 eur od BSK. Škola sa 
uchádzala o podporu projek-
tu v Nadácii Gábora Bethlena 
a získala 1700 eur. Projekt 

počíta s nákupom hudob-
ných nástrojov, pomôcok 
pre výtvarnú výchovu, in-
formačno–technologického  
a audiovizuálneho vybave-
nia, ale aj so špeciálnym dre-
zom pre učebne výtvarnej 
výchovy. Suma, ktorou mo-
mentálne škola disponuje, 
pokryje len časť predpokla-
daných nákladov, ale stačí  
na nákup nevyhnutného vy-
bavenia. Najväčším problé-
mom je súčasný stav budú-
cej odbornej učebne pre po-
ruchu dažďovej kanalizácie. 
S pomocou BSK problém 
vyriešia v jesenných mesia-
coch. Riaditeľka  Zsuzsanna 
Kontár  verí, že získa aj chý-
bajúcu časť rozpočtu. VCs

Szaktanterem az óvodapedagógus jelölteknek
2011–ben nyitotta meg a 
Közös Igazgatású Magyar 
Tanítási Nyelvű Iskola az 
óvodapedagógia szakot a 
gimnáziumi és a vállalkozói 
szak mellett. Az iskolaveze-
tés helyesen mérte fel az 
oktatási piac igényeit. Az 
óvodapedagógia lett az is-
kola legnépszerűbb és egy-
ben a legnépesebb szakja, 
ezért rajz és egyben zenei 
szaktanterem létesítésével 
kell javítani a szakoktatás 
tárgyi feltételein. A Pozsony 
Megyei Önkormányzattól 
2 000,– eurós támogatást 
kapott az iskola mellett 
működő klub erre a célra.  
Maga az iskola pedig mint-
egy 1700,– eurós támoga-
táshoz jutott a Bethlen Gá-
bor Alapnál. Szaktantermi 
bútorokat, hangszereket, 
rajzbakokat, speciális rajz-
termi mosdót, audiovizuális 

és informatikai eszközöket 
szeretnének beszerezni. 
A rendelkezésre álló ösz-
szeg a várható költségek 
kisebbik hányada, mégis 
nagy segítség, amelyből 
megvásárolható néhány 
alapvető fontosságú esz-
köz. A legnagyobb gondot 
a szaktanterem céljára ki-
szemelt helyiség jelenlegi 
állapota okozza, amelynek 
nedvesednek a falai az eső-
víz elvezető rendszer hibája 
miatt. Remélhetőleg az ősz 
folyamán a Pozsony Megyei 
Önkormányzat segítségével 
ez a gond is elhárul. Kontár 
Zsuzsanna igazgatónő bi-
zakodó az anyagi fedezet 
hiányzó részét illetően is, 
mert még számos lehető-
ség kínálkozik, amelyeket 
latba vetve maradéktalanul 
megvalósulhat a megál-
modott szaktanterem. VCs 

V cintoríne na Bratislavskej 
ulici bol začiatkom augusta 
demontovaný najstarší cen-
trálny kríž, ktorý dominoval 
v hornej časti. Mesto Senec 
rozbehlo prostredníctvom 
svojho múzea v tomto roku 
systematickú  spoluprácu  
s Ateliérom reštaurovania ka-
menných sôch a kamenných 
článkov architektúry Vyso-
kej školy výtvarných umení  
v Bratislave, ktorej predme-
tom je zisťovanie skutočné-
ho stavu pamätihodností 
mesta Senec. Centrálny kríž 
v hornej časti cintorína bol už  
v havarijnom stave, preto bol 
pod vedením reštaurátorov 
Mgr. Art Gabriela Strassne-
ra a Mgr. Art. Ivana Pilné-
ho prevezený do ateliéru,  

aby sa v blízkej budúcnosti 
prikročilo k jeho reštaurova-
niu. História kríža je úzko spo-
jená s cintorínom, ktorý sa  
v duchu nariadení uhorského 
panovníka Jozefa II. musel  
v 80–tych rokoch 18. storo-
čia presídliť z bezprostred-
ného okolia kostola senec-
kého Sv. Mikuláša na pahor-
katinný výbežok siahajúci k 
dnešnej Pezinskej ulici. Nový 
cintorín bol podľa svedectva 
matrík seneckého rímsko–
katolíckeho farského úra-
du vysvätený 25. februára 
1787. Jeho centrálny kríž 
bol postavený z milodarov 
Alžbety Csizmaziovej (Csiz-
mazia Eörsébet) a nesie  
na svojom podstavci vroče-
nie 1786. Gábor Strešňák

Demontáž barokového centrálneho kríža

Szenc város küldöttsége 
részt vett augusztus 20–án a 
Szent István–napi ünnepsé-
geken testvérvárosunkban 
– Mosonmagyaróváron. Vá-
rosunk képviseletében  Karol 
Kvál polgármester, Nemcová 
Helena alpolgármester, Ré-

pássy Jarmila hivatalvezető 
és Agárdy Gábor képviselő 
vettek részt az ünnepi szent-
misén és a további rendez-
vényeken. Végül Nagy István 
polgármester állófogadásra 
hívta a méltóságteljes és fel-
emelő ünnepség résztvevőit. 

Primátor mesta Senec Ka-
rol Kvál, viceprimátorka 
Helena Nemcová, pred-
nostka Jarmila Répássyová 
a poslanec Gábor Agár-
dy  tvorili delegáciu, ktorá 
sa zúčastnila 20. augusta 
osláv  sv. Štefana v partner-

skom Mosonmagyaróváru.  
Zúčastnili sa slávnostnej 
svätej omše a ďalších bodov 
programu dôstojných osláv 
štátneho sviatku Maďarska. 
Primátor Mosonmagyaró-
váru István Nagy na  záver 
pozval hostí na recepciu.  

Szenc küldöttsége Mosonmagyaróváron

Senecká delegácia v Mosonmagyaróvári

Foto: Gábor Agárdy

Foto: Gábor Strešňák
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Divadelníci v letnom tábore
Kincskereső, detský a mlá-
dežnícky klub seneckej 
základnej organizácie Cse-
madoku pozýval deti v prvý 
týždeň letných prázdnin 
späť do školy A. M. Szenczi-
ho, do dramatického tábora 
Divadla Csavar. Meno di-
vadla sa spája s mnohými 
úspešnými hosťovaniami  
v Senci, naposledy s dielom 
Dorottya od Csokonaiho. 
Zakladatelia divadla, Tamás 
Gál a Szilvia Kiss mentoro-
vali 22 detí 8 hodín denne. 
Deti  mali zdramatizovať nie– 
ktoré zo svojich humorných 
príbehov a v závere týžd-
ňa predstavili svoje insce-

nácie rodičom a priateľom 
školy. Herci sa usilovali naj-
mä o to, aby si deti zvykli  
na scénu a obľúbili ju. Ta-
más Gál to zhrnul takto: „Sú 
to deti a treba ich viesť tak, 
aby sa cítili na scéne dobre. 
Snažíme sa, aby sa pohy-
bovali na scéne prirodzene 
ako na ihrisku. Divadelný tá-
bor má zmysel, ak sa opaku-
je. Na hre detí, ktoré sa vra-
cajú do tábora z roka na rok,  
je badateľný pokrok.” Deti 
boli veľmi spokojné s diva-
delným dobrodružstvom  
a zhodli sa aj s rodičmi  
na tom, že divadelný tábor si 
o rok musia zopakovať! VCs

Színészek a nyári táborban
A nyári iskolai szünet első he-
tében a CSEMADOK Szenci 
Alapszervezete Kincskereső 
Ifjúsági – és Gyermekklubja 
színjátszótáborba, a Szenczi 
Molnár Albert Alapiskolába 
hívta a gyerekeket. A Csavar 
Színház alapító tagjai Gál Ta-
más színész, rendező, szer-
vező és felesége Kiss Szilvia 
színésznő foglakoztak a tábo-
rozókkal. A csavar a „csalló-
közi vándor“–ból alkotott mo-
zaikszó jól cseng Szencen.  
Legutóbb Csokonai Doroty-
tyájával aratott nálunk sikert a 
Csavar Színház. A színészek 
napi nyolc órában foglalkoz-
tak a 22 gyerekkel. Az iskola 
színházterme, könyvtára és 
napközije szolgát a színját-
szóműhelyek helyszíneként, 
az iskola konyhája pedig biz-
tosította a gyerekek egész 
napos ellátását. A gyerekek-

nek az volt a feladata, hogy 
színpadi jelenetté dolgozza-
nak föl egy–egy humoros tör-
ténetet a saját életükből, és a 
zárónapon előadják ezeket a 
szülőknek, iskolabarátoknak. 
„Ők gyerekek, őket úgy kell 
kezelni, hogy a színpadon 
elsősorban jól és biztonság-
ban érezzék magukat. Arra 
törekszünk, hogy természe-
tes legyen a mozgásuk, mint-
ha egy játszótéren játszaná-
nak.  Az ilyen tábornak akkor 
van igazi hozadéka, ha évről 
évre ismétlődik, akkor a visz-
szatérő gyerekek munkáján 
meglátszik az eredmény.”– 
foglalta össze Gál Tamás.  
A gyerekek és a szülők na-
gyon meg voltak elégedve 
az eredménnyel és egyetér-
tettek Gál Tamással abban, 
hogy a színjátszó–táboro-
zást jövőre folytatni kell! VCs

Restaurálják a legrégibb temetőkeresztet
Szenc városa a Szenci Városi 
Múzeum közreműködésével 
hosszú távú együttműködési 
megállapodást kötött a Po-
zsonyi Képzőművészeti Főis-
kola restaurátori műtermével, 
amely fölvállalta a szenci mű-
emlékek állagának fölméré-
sét és a szükséges restaurá-
tori munkák elvégzését. Mgr. 
art Gabriel Strassner és Mgr. 
art. Ivan Pilný restaurátorok 
ennek a megállapodásnak a 
keretében augusztus elején 
elbontották és elszállították 
a pozsonyi úti temető felső 
részében álló legrégibb köz-
ponti keresztet, amely már 
nagyon rászorult a fölújítás-

ra. A kereszt múltja egybefo-
nódik a temetőével. II. József 
uralkodói rendelete alapján 
a 18. század 80–as éveiben 
át kellett költöztetni a teme-
tőt a Szent Miklós templom 
közvetlen környezetéből  
a mai bazini útig nyúló domb-
hátra. Az új temetőt a szen-
ci római–katolikus plébania 
anyakönyvének tanúsága 
szerint 1787. február 25–
én szentelték föl. A temető 
most restaurálásra kerülő 
központi keresztjét Csizma-
zia Eörsébet adományából 
állították, a kereszt talapza-
tán megtalált dátum szerint, 
1786–ban. Strešňák Gábor

Hal– és vadfőző verseny Halásziban
Szenc város csapata is részt 
vett augusztus elején Halá-
sziban az idei hal– és vadfő-
ző versenyen, ahol 51 pontot 
szerezve, csak két ponttal ma-
radt le a győztestől. A  szenci 
csapat Susla Feri vezénylete 
alatt harmadik lett a csülkös 
pacalpörkölttel, viszont a fű-
szerezés kategóriában első 

lett. Szlovákiából még a zse-
lízi csapat versenyzett, na-
gyon finom halászlét főztek. 
Agárdy Gábor zsűritagként 
úgy látja, hogy a verseny 
színvonala évről évre emelke-
dik.  Ezt az is bizonyítja, hogy 
az TV2 sztárszakácsa Sági 
Szilveszter is jelen volt és ő is 
finom halételeket készített. ag

Družstvo mesta Senec sa  
v auguste zúčastnilo súťaže 
vo varení jedál z rýb a diviny 
v spriatelenej obci Halászi  
v Maďarsku. Pri zisku 51 bo-
dov len o dva body zaostali  
za víťazom. Pod velením Feri-
ho Suslu obsadili tretie miesto 
s držkovým perkeltom a kole-
nom, ale triumfovali v súťaž-

nej kategórii použitia korenín. 
Ďalšie družstvo zo Slovenska 
zo Želiezoviec pripravilo vyni-
kajúce haláslé. Gábor Agár-
dy, ako člen poroty konštato-
val, že úroveň súťaže z roka 
na rok stúpa. Bol prítomný aj 
Szilveszter Sági, kuchárska 
hviezda TV2, ktorý predvá-
dzal prípravu jedál z rýb. ag

Súťaž vo varení jedál z rýb a diviny

Foto: Gábor Agárdy
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Na Majstrovstvách Slovenska žien trojíc 2013 v pétanque 13. 
– 14. 7., ktoré organizoval domáci senecký klub na ihriskách 
v Petržalke, sa družstvo petangového klubu KLAP Senec 
umiestnilo na druhom mieste. Tímu zloženému z troch se-
neckých hráčok – Márie Šimkovej, Kataríny Gajdošovej, Ale-
xandry Šebeňovej a hráčky z modranského klubu Silverlink 
Nevenky Horváthovej – sa v najvyššej ženskej slovenskej 
petangovej súťaži darilo výborne a stali sa vicemajsterkami 
Slovenska 2013. 
Pre fanúšikov tohto športu máme dobrú správu. V Senci je 
možné hrať petang už aj na Svätoplukovej ulici na novovy-
tvorenej hracej ploche. Viac informácií o pétanque aj v na-
šom meste na stránke klap.sk.

Petang zo Senca je druhý

Seneckí taekwondisti Ti-
bor Labuda, David Ba-
ráth, Erik Zelman, Soňa 
Kontseková a Martina Va-
lentová sa v júli zúčastnili  
na Majstrovstvách Európy 
Taekwon – Do I.T.F. 2013 
v španielskej Barcelone. 
V ťažkej konkurencii 15 
krajín, ktoré zastupovalo 
zhruba 300 pretekárov, 
reprezentovalo Slovensko  
19 pretekárov vrátane tré-

nera slovenskej reprezen-
tácie, mastera MUDr. Mat-
tiullaha Karwandgara (drži-
teľ VII. Dan, Degree Black 
Belt). Erik Zelman, Soňa 
Kontseková a Martina Va-
lentová sa prvýkrát zúčast-
nili na medzinárodnej súťa-
ži. Napriek tomu Senčania 
podali skvelé výkony a zís-
kali 6 zlatých, 1 striebornú 
a 12 bronzových medailí.

Tibor Labuda

Taekwondisti majú medaily z ME

Náš hokejový reprezentant Michal Handzuš ukázal svojim 
rodákom slávny Stanleyho pohár, ktorý vyhral s tímom Chi-
cago Blackhawks v NHL a Senčan Maťo Homola bol pri tom! 
Úspešný pretekár seriálu Majstrovstiev Európy cestovných 
automobilov FIA ETCC plnil dôležitú úlohu, ktorú mu zve-
ril Michal Handzuš a importér BMW. Vzácnu trofej vozil po 
Banskej Bystrici v prekrásnom kabriolete. Maťo dokonca ako 
jeden z mála mohol dvihnúť slávnu trofej nad hlavu a tiež sa 
z nej napiť, keďže ako jeden z piatich úspešných dražiteľov 
prispel na vybavenie oddelenia pre deti s detskou mozgo-
vou obrnou v banskobystrickej Roosveltovej nemocnici. MO

Homola a Handzuš so Stanley Cupom

Športový deň Betánie
28. júna sa uskutočnil Športový deň v telocvični na ZŠ Ta-
jovského, ktorého sa zúčastnili aj priatelia z chránenej dielne  
Betánia. Žiaci z katechetického krúžku pripravili pre svojich 
priateľov rôzne športové aktivity. Súťažné disciplíny dopĺňali 
športovým kvízom a doplňovačkami primeranými schopnos-
tiam súťažiacich. Napriek inakosti kamarátov, vládla atmosfé-
ra radosti a povzbudenia. Prežili sme krásne predpoludnie, 
ktoré bolo vzájomne obohacujúce. Húževnatosť, vytrvalosť, 
snaživosť súťažiacich priniesla ovocie úprimnej radosti z vý-
konu, kde nebolo závisti a každý sa zapojil do činností tak, 
ako najlepšie vedel. Prajeme našim priateľom veľa pekných 
chvíľ a úspechov v každodennom živote a veríme, že si ešte  
v budúcnosti spoločne zasúťažíme. Mgr.L.Koleková



15SENČAN  september 2013 ŠPORT 

Vedenie Seneckej hokejbalo-
vej ligy sa usilovalo získať kva-
litné podmienky pre hráčov  
a fanúšikov. Našlo pochope-
nie u poslancov Mestského 
zastupiteľstva a vo vedení 
Mesta Senec. Primátor mes-
ta Karol Kvál povedal: „Areál  
so starou betónovou plo-
chou na Novomeského ulici 
bol dlhé roky v dezolátnom 
stave. Lokalite pritom chý-
balo ihrisko, kde by mlá-
dež mohla zmysluplne tráviť 
voľný čas. Rekonštrukciou  
a revitalizáciou zanedbaného 
ihriska sme pomohli úspeš-
nej  Seneckej hokejbalovej 
lige a zároveň aj obyvateľom 
tejto lokality nášho mesta, 
ktorí získali priestor pre svoje 
športové a voľnočasové akti-
vity“. Revitalizáciu priestoru  
a výstavbu hokejbalového ih-
riska financovalo Mesto Senec 
z mestského rozpočtu. Pô-
vodná plocha bola rozšírená  
o približne 6 metrov, na po– 

žadovaných 44x22. Na plo-
che bol použitý modifikovaný 
cestný betón, ktorý odolá-
va poveternostným vply-
vom. Mantinely sú vhodné aj  
na zimné použitie ako man-
tinely klziska. 5. júla na sláv-
nostnom otvorení vynove-
ného hokejbalového ihriska 
mohli diváci stretnúť aj veľké 
hviezdy, Miroslava Šatana, 
Romana Kukumberga a Mi-
chela Miklíka. Na záver osvetlil 
nočnú oblohu ohňostroj. VCs

Senec hostil 8. až 10. augus-
ta European Open Bench 
Press Championship (ME 
v tlaku na lavičke). Orga-
nizačný výbor, ubytovacie  
a športové zariadenia, Sl-
nečné jazerá a Mesto Se-
nec si môžu pripísať body  
za bezchybný priebeh pod-
ujatia. Generálny sekretár 
Európskej federácie silové-
ho trojboja (EPF) zaslal slo-
venskému organizačnému 
výboru vyhodnotenie šam-
pionátu. Z 30–tich hodnote-
ných oblastí bola výsledná 
známka výborná v 24 ob-
lastiach. Mgr. Michal Čapla, 
čestný prezident Sloven-
skej asociácie kulturistiky, 
fitness a silového trojboja, 
viceprezident Konfederácie 
športových zväzov a člen  
Rady športovej reprezen-
tácie Slovenskej republiky 
vyzdvihol pozitívne ohlasy  
na priamy prenos pretekov 

v Slovak Sport TV. Interne-
tový prenos zabezpečila 
Európska federácia silo-
vého trojboja. Všetci chvá-
lili šikovnosť nakladačov 
závaží. Od ich zručnosti 
závisela rýchlosť preteku. 
Manažmenty hotelov Druž-
ba, Delfín a Lobster dodr-
žali dohodnuté pravidlá,  
čo sa odrazilo na spokoj-
nosti vyše 300 účastníkov 
šampionátu. Bronzovú me-
dailu pre Slovensko zís-
kala Monika Gavorníková  
v kategórii do 52 kg. Našim 
reprezentantom, Ivete Jur-
číkovej, Martinovi Cipkovi  
a Fridrichovi Matejíkovi nevy-
šli preteky na domácej pôde 
podľa ich očakávaní, obstáli  
v prvej desiatke.
Bodový rebríček národov: 
Ženy:  1. Rusko, 2. Švédsko, 
3. Maďarsko Muži: 1. Ukraji-
na , 2.  Rusko, 3.  Poľsko 

VCs

Senec hostil ME v tlaku na lavičke

Hokejbalové ihrisko už slúži

Nadpriemerné letné teploty 
dali od polovice júla zabrať 
nielen ľuďom, ale aj rastli-
nám. Oddelenie verejnej ze-
lene, údržby a čistenia mesta 
Senec prešlo od začiatku ho-
rúčav na dvojzmenné polie-
vanie vrátane sobôt a nedieľ. 
Mestské cisternové vozidlo 
polievalo od piatej rána až  
do desiatej  večer. Použilo 
sa 14 000 litrov vody denne. 

Do polievania sa zapojil aj 
Dobrovoľný hasičský zbor  
v Senci. Hasiči pomáha-
li každý deň. Kropili pe-
šiu zónu, polievali stromy  
a kríky aj v satelitných čas-
tiach mesta.   Vedenie mes-
ta Senec ďakuje všetkým 
občanom, ktorí sa pridali 
k tomuto úsiliu a polieva-
li aj verejné priestranstvá  
v blízkosti svojich obydlí. VCs

Boj s horúčavou o mestskú zeleň

Kvalifikačné futbalové 
zápasy v seneckom NTC:
9. septembra o  19.00
kvalifikacny zapas na ME 
2015 reprezentacia SR do 
21 rokov 
Slovensko – Gruzínsko

26. septembra 
kvalifikačný zápas MS 
2015 reprezentácia SR  
ženy
Slovensko – Slovinsko
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Na južnej strane Slnečných jazier máme 
plážové ihrisko medzinárodných roz-
merov. Vyhovuje aj požiadavkám pre 
rozmery dvoch hádzanárskych ihrísk  
a troch volejbalových. Úpravu ihris-
ka zabezpečil PICCARD Senec po 
tom, čo jeho plán podporilo Mest-
ské zastupiteľstvo. Predseda Komi-
sie športu Mesta Senec Juraj Gubá-
ni pomohol k tomu, aby sa otvore-
nie novovytvoreného ihriska spojilo  
s podujatím celoslovenského významu, 
Majstrovstvami Slovenska v plážovom 
futbale. Otvorenie ihriska tým získalo 
iný rozmer, čo ocenila aj Slovenská aso-
ciácia plážového futbalu /SAPF/, kto-
rá zabezpečila pre MSR 2013 v Senci 
lopty, s ktorými sa budú hrať tohtoroč-

né Majstrovstvá sveta na Tahiti. Lop-
ty PRAIA k nám dorazili priamo z FIFA 
a na Slovensku mali premiéru práve  
v Senci. Organizátormi turnaja boli Fut-
balová miniliga Senca, Piccard Senec 
a Komisia športu Mesta Senec v spo-
lupráci so Slovenskou asociáciou plá-
žového futbalu. Do turnaja sa prihlásilo 
12 tímov. V štyroch trojčlenných skupi-
nách v prvej fáze turnaja odohrali muž-
stvá v rámci skupín vzájomné zápasy 
každý s každým. Do ďalšej fázy turnaja 
postúpili prvé dva tímy, turnaj postu-
poval vyraďovacím systémom play–off 
na jeden zápas až do finále. Majstrom 
Slovenska v plážovom futbale sa stal 
tím ARTFUL BSC Bratislava, keď zdo-
lal vo finále seneckú KOBU 3:2. VCs

Príď si zabehať na

Senecký beh okolo 
Slnečných jazier 

Čakáme ťa 28. septembra 
pri Parku oddychu (amfiteáter).

Registrácia: od 8.00
Zúčastniť sa môžu všetci 

vo veku od 0 do 100 rokov. 
Aj v kategórii nordic walking.
Pod záštitou BSK a primátora 

mesta Senec Ing. Karola Kvála. 
Trénujeme každý pondelok od 

19.00 z parkoviska pred Parkom 
oddychu. Viac na facebookovej 

stránke Senecký beh okolo 
Slnečných jazier.

Tretí ročník FMS
Od 7. septembra sa v areáli  
ZŠ Mlynská začína 3. ročník Fut-
balovej miniligy Senca. Hráči  

a fanúšikovia sa tam 
budú stretávať každú 
sobotu od 9.00. 
Viac na www.fms.sk.

Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale

Freestyle club Senec zorganizoval 
spolu so spriaznenými organizácia-
mi Gardenia Skate and Chill JAM. Po-
mocnú ruku podalo aj Mesto Senec, 
akcia sa konala pod záštitou primá-
tora Karola Kvála. Usporiadatelia vy-
tvorili skatepark z prenosných prvkov 
na basketbalovom ihrisku na severe 
Slnečných jazier. 27. júla bol veľký 
„hic“, ale približne 50 skateboardistov  
z rôznych kútov Slovenska to neod-
radilo. Zaregistrovalo sa 30 jazdcov. 
Súťažilo sa v „jam“ a „best trick“.  
Vo finále jazdci predviedli to najlepšie  
v dvoch minútových jazdách. „Najviac to 
hecol Braňo Moravčík, ktorý predviedol  
štvormetrové ollie,“ uviedol Gabriel Spa-
lek. A poradie? 1. Braňo Mrváň, 2. Braňo 
Moravčík, 3. Kubo Ivančík,  v kategórii  
do 15 rokov vyhral Jakub Šimonfy. VCs

Gardenia Skate and Chill JAM – SENEC, šport, adrenalín, hudba a imidž


